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رياضة

حجز الالعب األملاني ألكسندر زفيريف مقعده 
في الدور الثالث من بطولة مدريد املفتوحة 

لتنس األساتذة، وذلك إثر فوزه في الدور 
الثاني على اإلسباني املخضرم، دافيد فيرير، 

بمجموعتني من دون رد. وأنهى املصنف الرابع 
عامليًا املباراة خالل 70 دقيقة فقط بنتيجة )6 

- 4( و)6 - 1(. وتأتي هذه الخسارة لتضع حدا 
ملسيرة اإلسباني املخضرم في مالعب التنس، 

بعد 20 عامًا حصد خاللها 27 لقبًا.

أكد املهاجم البرازيلي لوكاس مورا أنه عاش 
اللحظة األفضل في مسيرته، بل في حياته كلها. 

وصرح مورا بعد نهاية اللقاء لشبكة )بي تي 
سبورت( البريطانية: »كرة القدم مذهلة، تمنحك 

لحظات مثل هذه. هذه هي اللحظة األفضل لي 
في حياتي، وفي مسيرتي. ال أستطيع سوى 

قول شكرًا لزمالئي«. وأضاف أنه »من املستحيل 
وصف مشاعري. أنا سعيد جدًا وفخور جدًا 

بزمالئي. دائما كنا نؤمن بهذه اللحظة«.

أشار األرجنتيني خوان مارتني ديل بوترو 
بعد خروجه من بطولة مدريد املفتوحة لتنس 

األساتذة، من الدور الثاني على يد الصربي 
السلو جيري، إلى جاهزيته للمشاركة في بطولة 
روما لألساتذة األسبوع املقبل. وقال ديل بوترو 
» بغض النظر عن النتيجة النهائية، فاملحصلة 

جيدة، ألنني خضت مباراة ألكثر من ساعتني أمام 
منافس قوي. الشيء اإليجابي خالل الفترة املقبلة 

هو مشاركتي في بطولة روما«.

زفيريف ينهي مسيرة 
فيرير ويبلغ ثالث أدوار 

بطولة مدريد

لوكاس مورا: 
عشت أفضل لحظات 

حياتي

ديل بوترو يؤكد 
مشاركته في بطولة 

روما لألساتذة

أطاح فريق 
ميلووكي 
باكس منافسه 
بوسطن 
سلتيكس )116-
91(، وذلك بعد 
أن قدم عرضًا 
قويًا ولعب 
كمجموعة 
واحدة، وذلك 
عبر تسجيل 
سبعة العبين 
10 نقاط وأكثر، 
لينجح في حسم 
السلسلة )4-
1( ويتأهل إلى 
المباراة النهائية. 
وبهذا الفوز ثأر 
فريق ميلووكي 
باكس من 
خروجه أمام 
نفس الفريق 
)بوسطن 
سلتيكس( 
في الموسم 
الماضي. كما 
أنها المرة األولى 
التي يصل فيها 
باكس إلى 
نهائي المنطقة 
الشرقية منذ 
عام 2001.

)Getty/باكس إلى نهائي المنطقة الشرقية ألول مرة منذ عام 2001 )جوناثان دانييل

باكس إلى النهائي

الجمعة 10  مايو/ أيار 2019 م  5  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1712  السنة الخامسة
Friday 10 May 2019



2829
رياضة

سيستأنف تشلسي القرار 
أمام محكمة التحكيم 

الرياضي في لوزان

فرينكي دي يونغ: الهزيمة كانت مؤلمة للغاية
تعرض  يونغ، عقب  فرينكي دي  الهولندي،  آمستردام  أياكس  أكد العب وسط 
فريقه لإلقصاء من دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام هوتسبير اإلنكليزي، 
أن الهزيمة كانت مؤملة للغاية. وقال دي يونغ: »قدمنا بداية جيدة لكن في الشوط 
الثاني قام الخصم بتغيير طريقة لعبه، وفعلوا ذلك بشكل جيد بينما لم نفعل 
النهائي، ال سيما  إلى  الوصول  أننا كنا نستحق  نحن ذلــك«. وأضــاف: »أعتقد 
وأعــرب  أوفــر حظا«.  لكنهم كانوا  الــذي قدمناه،  املوسم  االعتبار  األخــذ في  مع 
»اإلحباط الشديد لعدم وصول الفريق إلى  العب الوسط الهولندي عن شعوره بـ

النهائي بعدما اقترب كثيرًا من تحقيق ذلك«.

ليون يكتسح تيخوانا ويضع قدمًا في نصف نهائي 
الدوري المكسيكي

وضع فريق ليون قدمًا في نصف نهائي الدور الفاصل لتحديد بطل مرحلة إياب 
الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2019( بتغلبه على مضيفه تيخوانا 
)3 - 1( في ذهاب ربع النهائي، فيما تعادل باتشوكا مع تيغريس )1 - 1(. وحملت 
ثالثية ليون في املباراة من توقيع خوسيه خوان ماسياس )د.32( واألرجنتيني 
روبنز سامبويزا )د.71(، فيما جاء هدف من النيران الصديقة عبر األرجنتيني 
هــدف صاحب  بو  األرجنتيني جوستافو  أحــرز  بيما  )د.65(،  براييري  دييجو 
األرض الوحيد )د.47(. ومن املقرر أن يستضيف ليون، الذي أنهى الــدوري في 
الصدارة، تيخوانا في لقاء اإلياب السبت املقبل. وفي وقت سابق تعادل باتشوكا 
مع ضيفه تيغريس )1 - 1( في مباراة ذهاب ربع النهائي األخرى، تقدم باتشوكا 
الــذي أحــرز هدفا بالخطأ في  أوال من خــالل العــب تيجريس لويس رودريغيز 

مرماه )د.18(، ثم تعادل الضيوف عبر خابيير أكينو )د.22(.

فاندرلي لوكسمبورغو يعود للتدريب
أعلن فريق فاسكو دا غاما البرازيلي عن تعاقده مع املدرب املخضرم فاندرلي 
عامني.  لنحو  املــالعــب  عــن  ابــتــعــاده  رغــم  األول،  الفريق  لتدريب  لوكسمبورغو 
وسيتولى املدرب األسبق لريال مدريد اإلسباني مسؤولية الفريق خلفًا أللبيرتو 
فالنتيم الذي أقيل من منصبه بعد خسارة لقب بطولة كاريوكا الشهر املاضي 
على يد فالمينغو. ووقع لوكسمبورغو )66 عامًا( على عقد يمتد لنهاية العام 
الجاري، في الوقت الذي سيتم تقديمه أمام وسائل اإلعالم األسبوع املقبل، وذلك 
بحسب ما أشار إليه النادي في بيانه. ولم يجلس املدير الفني للبرازيل سابقًا 
على مقعد تدريب ألي فريق منذ أكتوبر/تشرين األول 2017 عندما أقيل من 
أبرز  أحد  لوكسمبورغو  وُيعد  النتائج.  ريسيفي بسبب سوء  تدريب سبورت 
الفترة األخــيــرة في  لم ينجح خــالل  أنــه  البرازيلية، إال  الكرة  املــدربــني في تاريخ 
تكرار النجاحات التي حققها سابقًا عندما تمكن من الفوز بالدوري البرازيلي 
إلى إشرافه على تدريب  الفترة من )1993-2004(. وباإلضافة  5 مــرات خالل 
كبار القوم في البرازيل أمثال بامليراس وكورينثيانز وسانتوس وفلومينينسي 
وفالمينغو وكروزيرو وغريميو، جلس لوكسمبورغو أيضًا على مقعد املدير 

»السيليساو« وقاده للفوز بلقب كوبا أميركا في 1999. الفني لـ

إريكسن: أتمنى أن يصنعوا تمثاًال للوكاس مورا
أعرب العب وسط توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، الدنماركي كريستيان إريكسن، 
« لزميله، البرازيلي لوكاس مورا الذي سجل ثالثة 

ً
عن أمله في أن »يصنعوا تمثاال

دوري  لنهائي  ليتأهل  الهولندي  أياكس  على  فريقه  فــوز  في  »هاتريك«  أهــداف 
الــالعــب فــي تصريحات تلفزيونية عقب املــبــاراة: »كــانــت مباراة  األبــطــال. وقــال 
الــعــودة. وقــف التوفيق  ال تصدق. كنا متأخرين جــدًا، إال أننا كافحنا من أجــل 
بجانبنا أيضا«. وتابع إريكسن: »أنا حزين ألياكس ألنهم لعبوا بصورة جيدة، 
لكننا خلقنا فرصًا أكثر. وجودنا في النهائي حلم«. وأضاف الالعب: »لم يتعلق 
األمر اليوم بالتكتيك، بل بالشجاعة والكفاح. لوكاس مورا، يا للطريقة التي لعب 
 في 

ً
له تمثاال أن يصنعوا  أتمنى  املوسم كان أشبه بأفعوانية.  املباراة.  بها هذه 

إنكلترا بعد ما فعله اليوم«.

رفض االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( طلب 
ــادي تشلسي  ــ ــه نـ ــــذي تـــقـــدم بـ االســتــئــنــاف الـ
اإلنـــكـــلـــيـــزي بـــشـــأن عــقــوبــة مــنــع الــتــعــاقــدات 
ــي انــتــقــاالت، والــتــي فرضت 

َ
الــجــديــدة لــفــتــرت

ــذا الــــعــــام. وفـــرض  بــحــقــه فـــي وقــــت ســـابـــق هــ
الفيفا في 22 فبراير/شباط املاضي، عقوبة 
بـــحـــق تــشــلــســي مـــنـــعـــه بــمــوجــبــهــا مــــن ضــم 
العبني جــدد على مــدى فترتي انتقاالت )أي 
والشتوية   ،2019 لعام  الصيفية  االنــتــقــاالت 
في يناير/كانون الثاني 2020(، على خلفية 
مخالفته قواعد انتقال الالعبني القصر. وقرر 
النادي اللندني في الخامس من مارس/آذار، 
التقدم بطلب استئناف العقوبة التي تشمل 
ألـــف فرنك  أيــضــا غــرامــة مــالــيــة قيمتها 600 

سويسري )نحو 530 ألف يورو(.
وفــي بيان، أعلن االتــحــاد الــدولــي قــرار لجنة 
استثناء  مــع  الــعــقــوبــة  بتثبيت  االســتــئــنــاف 
وحـــيـــد، هـــو الــســمــاح لــلــفــريــق بــالــتــعــاقــد مع 
العبني دون الـ16 من العمر، بشرط أال يكونوا 
ينتقلون إليه من دولة أخرى. وأورد االتحاد 

البرازيلي جايير بولسونارو،  الرئيس  أعلن 
أن سباق جائزة البرازيل الكبرى في بطولة 
في  ستقام  وان،  الــفــورمــوال  لسباقات  العالم 
ريو دي جانيرو اعتبارا من عام 2020، وليس 
فــي ســـاو بــاولــو الــتــي تحتضن الــحــدث منذ 
1990. وأكد الرئيس البرازيلي خالل احتفال 
ــو: »ســتــشــيــد حــلــبــة جــديــدة،  عــســكــري فـــي ريــ
ــــى ســبــعــة  ــنـــاؤهـــا مــــن ســـتـــة إلـ ســيــســتــغــرق بـ
أشــهــر، وستقام جــائــزة الــبــرازيــل الكبرى في 
ريــو دي جــانــيــرو اعــتــبــارا مــن الــعــام املقبل«، 
دون أن يحدد موعدا لبدء األعمال. وأوضح 
ــو، هــنــاك  ــاولــ ــاو بــ ــ ــــي سـ ــه »فـ ــ بـــولـــســـونـــارو أنـ
وديــن  الــبــلــديــة(  قبل  )مــن  مساهمة حكومية 
لالستمرار،  قابلة  غير  هناك  إقامتها  هائل. 
ــو«. ووقـــع  ــ لــذلــك حـــولـــوا أنــظــارهــم صـــوب ريـ
الــرئــيــس مــذكــرة تــفــاهــم مــن أجـــل بــنــاء حلبة 
جديدة في منطقة ديودورو العسكرية )غرب 
املـــديـــنـــة( الــتــي أقــيــم فــيــهــا جــــزء مـــن مــنــشــآت 
أوملبياد 2016، ال سيما للفروسية والسباق 

املتعرج في رياضة الكانوي-كاياك.
الحلبة  تشييد  يتم  بــأن  بولسونارو  وتعهد 

في بيان: »بشأن كل فرق الرجال، الحظر على 
التعاقد مع العبني جدد، أكان على املستويني 
املــحــلــي أو الــــدولــــي، لــفــتــرتــي انـــتـــقـــاالت، تم 
تثبيته من قبل لجنة االستئناف في فيفا«. 
أو تعليق  العقوبة  رفــع  وكــان تشلسي يأمل 
من  يتمكن  لكي  االستئناف،  بموجب  الــقــرار 
ــال رحــيــل  الــتــعــاقــد مـــع عــنــاصــر جــــدد فـــي حــ
البلجيكي  مهاجمه  ال سيما  العبيه،  من  أي 
إديـــن هــــازار، الـــذي تــرجــح تــقــاريــر صحافية 
مــدريــد مقابل 100 مليون  ريـــال  الــى  انتقاله 
وكــان  يـــورو(.  مليون   116( استرليني  جنيه 
تشلسي بصدد تجهيز عرض رسمي قيمته 
الــدولــي  النجم  مــع  للتعاقد  أورو  مليون   40
الــجــزائــري لفريق نــيــس، يــوســف عــطــال، لكن 
األيمن  الظهير  سيكون  العقوبة  تأكيد  بعد 
للخضر أمام حتمية االلتحاق بأحد النوادي 
األخرى املهتمة به على غرار أتلتيكو مدريد، 

أو باريس سان جيرمان.
وسيحاول فريق تشلسي االحتفاظ بنجومه، 
خــصــوصــا بــعــد الـــفـــوز األخـــيـــر فـــي مسابقة 
ــــدوري، الـــذي رفـــع رصــيــده مــن الــنــقــاط إلــى  الـ

عــــــامــــــة«، وبـــــأنـــــه ســيــتــم  أمــــــــــوال  »مـــــــن دون 
مـــبـــاشـــرة وغــيــر  ــتـــحـــداث »7000 وظــيــفــة  اسـ
الــبــرازيــل الكبرى  مــبــاشــرة«. وأقيمت جــائــزة 
في ريو دي جانيرو عام 1979 ومن 1981 إلى 
إلــى حلبة »أنــتــرالغــوش«  الــعــودة  1989 قبل 
فــي ســـاو بــاولــو الــتــي احــتــضــنــت النسخات 
ا مـــن عــام  ــدء ــ ــل بـ ــرازيـ ــبـ ــزة الـ ــائـ األولــــــى مـــن جـ
ــاولـــو حــالــيــا  1972. وتـــشـــرف بــلــديــة ســــاو بـ
التي تحاول  »أنترالغوش«  إدارة حلبة  على 
القطاع  إلــى  ملكيتها  تنتقل  أن  منذ سنوات 
قام  البرازيلية،  الصحافة  وبحسب  الخاص. 
مسؤولون من »ليبرتي ميديا«، مالكة حقوق 
الــفــورمــوال وان، مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
فــي نوفمبر/تشرين  إلــى ريــو  بــزيــارة   ،2017
الثاني املاضي من أجل البحث مع السلطات 
املحلية في نقل محتمل للسباق إلى »املدينة 

الرائعة«.
من جهة أخرى، اضطر فيراري إلى التعجيل 
باستخدام مــحــرك جــديــد فــي ســبــاق جائزة 
إســبــانــيــا الــكــبــرى األســـبـــوع املــقــبــل كـــان من 
املقرر أن يبدأ في الظهور اعتبارا من سباق 
ــك ملــواجــهــة  ــ كـــنـــدا فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران وذلـ
هيمنة مــرســيــدس عــلــى بــطــولــة الــعــالــم في 
الــفــورمــوال 1 لــلــســيــارات. واحــتــل مرسيدس 
أربـــعـــة  أول  ــي  فــ ــثــــانــــي  والــ األول  املــــركــــزيــــن 
سباقات هذا املوسم، وكــان فيراري األسرع 
في تجارب ما قبل انطالق املوسم على حلبة 
كتالونيا في برشلونة. وقال ماتيا بينوتو 
رئــيــس الــفــريــق إن فـــيـــراري »يــبــذل قــصــارى 

بالترتيب،  الــثــالــث  املــركــز  ليحتل  نــقــطــة،   71
املركز  توتنهام صاحب  بنقطة على  متفوقا 
الرابع، وبات ضمن الفرق املرشحة للمشاركة 
ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم. 
وربما سيعود املهاجم األرجنتيني غونزالو 
هيغواين إلى صفوف فريقه يوفنتوس، رغم 
وجود بند أحقية شراء لصالح »البلوز« في 
بعد  تفعيله  يمكن  الـــذي ال  الــشــرط  الصيف، 
اللندني.  الــنــادي  لها  تــعــرض  الــتــي  العقوبة 
الــغــرامــة  وأكــــدت لجنة االســتــئــنــاف فــي فيفا 
املــالــيــة بــحــق الـــنـــادي الــلــنــدنــي، ويـــرجـــح أن 
يكون املالذ األخير لتشلسي رفع القضية إلى 
مفعول  إلبــطــال  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 

قرار االتحاد الدولي.
وكان الفريق اللندني، قد أعلن في وقت سابق 
أنه سيرد على رفض االتحاد الدولي )فيفا( 
تعاقدات  إجــراء  منع  عقوبة  استئناف  طلبه 
الى  القضية  برفع  انتقاالت،  لفترتي  جديدة 
وأعلن  »كــــاس«.  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة 
النادي اللندني في بيان أنه أخذ علما بقرار 
العميقة  أمله  »خيبة  عــن  معربا  فيفا،  لجنة 
ــقـــاالت لم  ــتـ ألن مــنــع الـــتـــعـــاقـــدات لــفــتــرتــي انـ
يــتــم نــقــضــه«، وأكــــد الـــنـــادي رفــضــه »الــقــاطــع 
فيفا«،  فــي  االستئناف  لجنة  خــالصــات  لكل 
مشيرا إلــى أنــه سيتصرف وفــق ما تقتضيه 
الــقــرار أمــام محكمة  الــقــوانــني«، وسيستأنف 
مدينة  مــن  تتخذ  الــتــي  الــريــاضــي،  التحكيم 

لوزان السويسرية مقرا لها.
)العربي الجديد(

جهده لتعويض ما فاته. وأوضح في عرض 
للفريق قبل سباق يوم األحد املقبل: »ستكون 
قبل  لدينا وحــدة طاقة جديدة نستخدمها 
املــوعــد املــحــدد، كــان مــن املــقــرر استخدامها 
األمــر يعود  الكبرى،  في سباق جائزة كندا 
بذل  للفريق،  الكبير  الجماعي  الجهد  إلــى 

الجميع قصارى جهدهم لنتمكن من إحراز 
هذا التقدم الكبير«. وسيكون سباق جائزة 
ــو األول فــــي ســلــســلــة  ــبـــرى هــ ــكـ الـ إســـبـــانـــيـــا 
السباقات األوروبية مع وجود فرق بالقرب 
تحسينات  تــدخــل  أن  يمكن  مصانعها  مــن 
املحرك. وقــال بينوتو: »فيراري  كبيرة على 

اللحاق  البطولة وعلينا  متراجع حاليا في 
أن عملنا في مجال  بالركب وهــو ما يعني 
التطوير والتحسني سيكون له دور رئيسي 
هــذا املــوســم«. واستخدم فــيــراري تحديثات 
ــديــــدة خـــاصـــة بـــاالنـــســـيـــابـــيـــة فــــي ســبــاق  جــ
جــائــزة أذربــيــجــان الــكــبــرى، الـــذي احــتــل فيه 
الــثــالــث.  املــركــز  فيتل  سيباستيان  األملـــانـــي 
وكـــــان فــالــتــيــري بـــوتـــاس قـــد تــــوج بــســبــاق 
نهاية  أقيم  الــذي  الكبرى  أذربيجان  جائزة 
الشهر املاضي في العاصمة باكو، ليسترد 
صــدارة بطولة العالم من زميله البريطاني 
لـــويـــس هـــامـــيـــلـــتـــون، بـــعـــد أن هــيــمــن فــريــق 
مرسيدس على أول مركزين للسباق الرابع 

على التوالي.
واحتل هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، 
املركز الثاني، ليتراجع بفارق نقطة واحدة 
خــلــف زمــيــلــه الــفــنــلــنــدي، الـــذي كـــان هــو أول 
فيتل  سيباستيان  جـــاء  بينما  املــنــطــلــقــني، 
سائق فريق فيراري في املركز الثالث، فيما 
السباق  أنهى شــارل لوكلير سائق فيراري 
فرستابن  ماكس  الخامس خلف  املركز  في 
ــد بــــول، بــيــد أن لــوكــلــيــر حــصــل على  مـــن ريـ
نــقــطــة إضــافــيــة بــعــد أن ســجــل أســــرع زمــن 
في لفة واحدة. ويتأخر فيتل بفارق خمس 
وثــــالثــــني نـــقـــطـــة عــــن بــــوتــــاس فــــي تــرتــيــب 
السائقني، بينما يتأخر فيراري بفارق أربع 
وســبــعــني نــقــطــة عــن مــرســيــدس فــي بطولة 

الصانعني.
)رويترز(

جائزة البرازيل للفورموال في ريو اعتبارًا من 2020»فيفا« يرفض استئناف تشلسي عقوبة منع التعاقدات
رفض »فيفا« طلب 

االستئناف الذي تقدم به 
نادي تشلسي اإلنكليزي 

بشأن عقوبة منع 
التعاقدات

قرر الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو إقامة الجائزة 

الكبرى للفورموال وان 
في ريو دي جانيرو

تشلسي يتواجد حاليًا في المركز الثالث بالبريميرليغ )بيل ستانسل/فرانس برس(

 المغربي عبد الرزاق حمد اهلل )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/المصري عبداهلل السعيد )كاثرين إيفيل

)Getty( 1990 سباق البرازيل يقام في ساو باولو منذ

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــنــــازلــــي ملـــوعـــد  ــتــ ــد الــ ــعــ ــع بــــــدء الــ ــ مـ
ــــم  ــات كــــــأس األمـ ــافـــسـ ــنـ ــــطـــــالق مـ انـ
األفريقية لكرة القدم املقبلة والتي 
من املنتظر إقامتها في مصر يونيو/حزيران 
املقبل، ألقت أزمات النجوم والقوائم األخيرة 
النهائية، بظاللها على عالقة األجهزة الفنية 
للمنتخبات العربية مع مسؤولي االتحادات 
األهلية والجماهير، خشية استبعاد العبني 
من أصحاب األسماء الكبيرة من الوجود في 
انطالق  قبل  واألخــيــر  املقبل  يونيو  معسكر 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة الــكــبــرى. وبـــات 

أزمات 
نجوم العرب

كأس أمم أفريقيا: 
ضغوط على المدربين

تشكل بطولة أمم أفريقيا أهم أحداث قادمة 
يحرص  لذلك  العربي،  الكروي  المستوى  على 
القاري  العرس  المشاركة في هذا  الجميع على 
الضغوط  وتزداد  المقبل،  الصيف  مصر  في 

على المدربين الستقطاب النجوم

تقرير

»النجوم« خاصة من لعبوا في بطولة كأس 
ــيـــرة فـــي روســـيـــا قــبــل نــحــو عـــام،  الــعــالــم األخـ
املصدر األكبر لــإزعــاج لــدى األجــهــزة الفنية 
في املنتخبات بخالف املتألقني في الدوريات 
املختلفة مــمــن يــعــانــون مــن تــجــاهــل املــدربــني 

لهم في الوقت الحالي. ففي املنتخب املصري، 
أغيري  للفراعنة خافيير  الفني  املدير  يواجه 
ــدة  ــع هـــانـــي أبـــوريـ املــكــســيــكــي أزمـــــة كــبــيــرة مـ
رئيس اتحاد كرة القدم بسبب موقف عبدالله 
الــســعــيــد )33 عـــامـــا( قـــائـــد فـــريـــق بــيــرامــيــدز 
والعــــب األهـــلـــي املـــصـــري الــســابــق املــبــعــد من 
التشكيلة مــنــذ تــولــي أغــيــري املــســؤولــيــة في 
أغيري  ويــتــعــرض  املــاضــي.  أيــلــول  سبتمبر/ 
حــالــيــا لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن جــانــب أبـــوريـــدة 
ومسؤولني في اتحاد الكرة يتصدرهم مجدي 
ــام مـــن أجـــل اســتــدعــاء  ــازم إمــ ــ عــبــد الــغــنــي وحـ
األخيرة خاصة  القائمة  إلى  السعيد  عبدالله 
بعد تألقه مع بيراميدز وقيادته له في الدوري 
املصري. كما يتعرض أغيري لضغوط أخرى 
من أجل استدعاء رمضان صبحي )22 عاما( 
العب وسط مهاجم األهلي املبعد من القائمة 
الــالعــب في  أن غامر  منذ 6 أشهر أيضا بعد 
اإلعــارة  بــورقــة  املــاضــي  الثاني  يناير/كانون 
ــا اســـتـــكـــمـــال مــــشــــواره  ــ ــــضـ ــي، رافـ ــ ــلــ ــ إلــــــى األهــ
ــيـــزي، وظــهــر  ــلـ ــكـ ــاون اإلنـ ــ فــــي هــيــدرســفــيــلــد تــ
بمستوى جيد في املباريات األخيرة لألهلي 
ميشيل  وكيله  بمنح  أغــيــري  اتــهــامــات  لنفي 
ــام فـــي الـــوقـــت نفسه  ــعـ ــادو– املــــــدرب الـ ــغـ ــالـ سـ
له  الالعبني ممن وقعوا  صالحيات استدعاء 
ولوكيل آخر يعمل معه لتسويقهم في أوروبا 
بعد أن هاجم وكيل رمضان بشراسة أغيري، 
وطالب اتحاد الكرة بالتفتيش وراء سالغادو، 
وكشف النقاب عن استبعاد رمضان صبحي 
كتصفية حــســابــات مـــع الـــالعـــب الــــذي رفــض 
اللعب لناد أوروبي من ترشيح سالغادو في 
وقــت سابق واخــتــار االنتقال إلــى األهــلــي في 

يناير املاضي.
رينار  هيرفي  يواجه  املغربي،  املنتخب  وفي 
املدير الفني أزمة كبرى، بسبب ملف مهاجمه 
ــادي النصر  ــداف نــ عــبــد الـــــرزاق حــمــد الــلــه هــ
ومــتــصــدر الئــحــة هــدافــي الــــدوري الــســعــودي 
حــالــيــا املــبــعــد مـــن املــنــتــخــب بــســبــب اعـــتـــذاره 
عـــن مــعــســكــر مـــبـــاراة األرجـــنـــتـــني األخـــيـــر في 
مارس/آذار املاضي. واستبعد رينار املهاجم 
من قائمته األولية، فيما تحفظ فوزي لقجع 
رئــيــس الــجــامــعــة املــغــربــيــة لــكــرة الـــقـــدم على 
الـــقـــرار، وهـــو يـــمـــارس ضــغــوطــا كــبــيــرة على 
ريــنــار مــن أجــل عقد جلسة مباشرة مــع عبد 
ــام املــقــبــلــة يــســدل  ــ الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه فـــي األيــ
خــاللــهــا الـــخـــالف بـــني الــطــرفــني مــثــلــمــا حــدث 
قــبــل فـــتـــرة مـــع حــكــيــم زيـــــاش صـــانـــع ألــعــاب 
أياكس الهولندي. ويــدور خالف آخر ساخن 

تجاُهل الالعبين 
المشهورين مصدر إزعاج 
قبل كأس األمم األفريقية

التونسي حمدي النقاز )فرانس برس( 

للغاية في معسكر املنتخب التونسي يجمع 
بــني وديـــع الــجــريء رئــيــس اتــحــاد كــرة القدم 
الفرنسي بسبب  الفني  املــديــر  وألــن غيريس 
االســــتــــبــــعــــادات الـــتـــي يــخــطــط لـــهـــا غــيــريــس 
ــيـــني فــــي قــائــمــتــه الــتــي  ــاسـ بــــني العـــبـــيـــه األسـ
ستخوض منافسات أمم أفريقيا. وال يرغب 
املــــــدرب الــفــرنــســي فـــي تــوجــيــه الــــدعــــوة إلــى 
حــمــدي الــنــقــاز ظهير أيــمــن الــزمــالــك املصري 
العالم  فــي كــأس  وأحــد أفضل العبي تونس 
املــاضــيــة فــي روســيــا بــداعــي ضعف الــقــدرات 
الدفاعية لديه وإثارة املشكالت، فيما يرفض 
الالعب  استدعاء  في  ويرغب  القرار  الجريء 
إلى نسور قرطاج بداعي خبراته في الدوري 

نجما لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسخة 
العام املاضي وقاد الفريق للفوز باللقب ونال 
فريقه  برفقة  ملــع نجمه  كما  الــهــداف.  جــائــزة 
فـــي الــنــســخــة الـــجـــاريـــة وســـاهـــم فـــي وصـــول 
ــدور قــبــل الــنــهــائــي مـــن عمر  ــ ــى الــ الـــتـــرجـــي إلــ
البطولة، بخالف انسجامه مع املهاجم األول 
فــي تشكيلة نــســور قــرطــاج وهـــو طــه ياسني 

الخنيسي زميله في الفريق.
ويــعــيــش منتخب مــوريــتــانــيــا فــي ظــل األزمـــة 
إذ  األخــيــرة،  الفترة  فــي  اندلعت  التي  نفسها 
يميل الفرنسي كوينتني مارتينيز املدير الفني 
للمرابطني إلى عدم استدعاء العبه املخضرم 
مــــــوالي خــلــيــل الــــــذي فـــســـخ نــــــادي مــســتــقــبــل 

ــه إلـــى مــســتــوى فــنــي جيد  املـــصـــري ووصـــولـ
إلــــى جـــانـــب حــمــايــة رئـــيـــس االتــــحــــاد لــالعــب 
ســابــقــًا فــي واقــعــة هــجــومــه عــلــى اتــحــاد كــرة 
اليد والسخرية منه والتي تسببت في إثارة 

مشكالت بالجملة للنقاز.
الــزمــالــك فقط،  ولــم يقتصر األمـــر على ظهير 
بــل امــتــد ليشمل العــبــني آخــريــن مــثــل أنيس 
ــدري العـــــب الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي والـــــذي  ــ ــبـ ــ الـ
ــه الـــدفـــاعـــيـــة،  ــ ــــدراتـ يــتــحــفــظ غـــيـــريـــس عـــلـــى قـ
ويميل لترك مكانه ألحد الالعبني املحترفني 
فـــي أوروبــــــــا، فــيــمــا يــضــغــط املـــســـؤولـــون في 
االتـــحـــاد عــلــى املـــــدرب بـــضـــرورة عـــدم إهــمــال 
العــبــي الــتــرجــي وخـــاصـــة الـــبـــدري الــــذي كــان 

وعاد  بالتراضي  معه  عقده  التونسي  قابس 
على  للحفاظ  زينة  تفرغ  نــادي  فــي  للتدريب 
أمــل إيجاد مكان له في  البدنية، على  لياقته 
والعمل  املنافسات  يخوض  حينما  املنتخب 
على تسويق نفسه مجددا في شمال أفريقيا. 
ــذا االتــــجــــاه بــتــحــفــظ وتـــكـــتـــم فــي  ــ ويــــواجــــه هـ
الــوقــت نفسه مــن جــانــب االتــحــاد املوريتاني 
الــذي يراهن على خبرات موالي  الــقــدم،  لكرة 
خليل وتأثيره على زمالئه معنويا وفنيا في 
اإلعــداد القوي لبطولة أمم أفريقيا بحثا عن 
إلــى دور  نتائج إيجابية والعبور على األقــل 

الستة عشر عند خوض النهائيات.
ــال بــلــمــاضــي  ــمــ ــه، نـــجـــح جــ ــفـــسـ فــــي الــــوقــــت نـ

املدير الفني للمنتخب الجزائري في الهروب 
بمحاربي الــصــحــراء مؤقتا مــن هــذا الــصــدام، 
قائمة  اختيار  نيته  عــن  النقاب  كشف  بعدما 
أولية تضم 23 العبا مرشحا لخوض البطولة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــائــمــة بــديــلــة تــضــم قـــرابـــة 6 
ــارس مــــرمــــى، عـــلـــى أن  ــ ــبـــني مــــن بــيــنــهــم حــ العـ
تخضع هذه القائمة البديلة للتدريبات بشكل 
مــنــفــرد وتــكــون بــديــلــة يمكن االســتــعــانــة بــأي 
من أعضائها في حالة تعرض أي عنصر من 
اإلعــالن  أن يجري  الـــ23 لإصابة، على  قائمة 
عــن األســمــاء فــي وقــت مبكر قبل بــدء معسكر 
ــداد األخــيــر فــي يــونــيــو املــقــبــل اســتــعــدادا  ــ اإلعـ

لخوض منافسات البطولة القارية.
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لوكاس  الــبــرازيــلــي  النجم  تمكن 
ــادي تــوتــنــهــام،  ــ ــورا مـــهـــاجـــم نــ ــ مــ
من تحطيم آمال ُمضيفه أياكس 
ــردام الـــهـــولـــنـــدي، بـــعـــدمـــا اســتــطــاع  ــتــ ــســ أمــ
تسجيل ثالثة أهــداف »هاتريك« في شباك 
مــلــعــب  عـــلـــى  ــاحـــب األرض والـــجـــمـــهـــور  صـ
ــاراة التي  ــبـ »يـــوهـــان كــرويــف أريـــنـــا« فــي املـ
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات إيــــاب 
ــا لــكــرة  ــ نــصــف نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
الــقــدم، ويــقــود فــريــقــه إلـــى نــهــائــي املسابقة 

القارية.
ــادي أيـــاكـــس أمــســتــردام  وظــنــت جــمــاهــيــر نــ
ـــى نــهــائــي  الـــهـــولـــنـــدي أن فــريــقــهــا يــســيــر إلـ
دوري أبطال أوروبا للمرة األولى، منذ عام 
1996، والسابعة في تاريخه، بسبب فوزهم 

بطل أوروبا إنكليزي

سيكون نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إنكليزيًا بحتًا، للمرة الثانية في تاريخ المسابقة القارية، 
بعدما استطاع فريقي ليفربول وتوتنهام الوصول إليه، بتغلبهما على برشلونة اإلسباني وأياكس 
أمستردام الهولندي في المباريات التي جمعت بين هذه النوادي في إياب نصف النهائي. وبذلك 
تضمن إنكلترا اللقب ألول مرة منذ عام 2008 وتؤكد عودتها بقوة على الساحة القارية بعد األداء 
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في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وتقدمهم 
اإليـــاب بهدفني مبكرين، عبر  مــواجــهــة  فــي 
 ،)5( الدقيقة  فــي  ليخت  دي  ماتيس  القائد 
واملــغــربــي حــكــيــم زيــــاش فــي الــدقــيــقــة )35(، 
لــكــن تــوتــنــهــام كــشــر عــن أنــيــابــه فــي الــشــوط 
طريق  عن  بهدفني  مبكرًا  وانتفض  الثاني، 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي لــوكــا مــــورا، الــــذي سجل 

)55(، و)59(، ليعود مرة أخرى  الدقيقة  في 
ويرتدي ثوب البطل، من خالل إحراز هدف 
الــثــمــني فــي الــدقــيــقــة )96(. ومنحت  الــتــأهــل 
التأهل  الثالثة بطاقة  أهــداف لوكاس مــورا 
أبـــطـــال  لـــنـــهـــائـــي دوري  تـــوتـــنـــهـــام  لــــنــــادي 
أوروبــــــــا، مــنــذ أن تــــوج الـــفـــريـــق اإلنــكــلــيــزي 
الثاني  للموسم  ــــي  األوروبـ االتــحــاد  بــكــأس 
املــدرب  على التوالي في عــام 1984، ليصف 
األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو نجمه 
»البطل الخارق«. أما الدنماركي  البرازيلي بـ
»تمثال«  ببناء  فطالب  إريكسن  كريستيان 
ــلـــي لــــوكــــاس مــــــــورا، الـــــــذي أصــبــح  ــبـــرازيـ ــلـ لـ
خـــامـــس العـــــب يــســجــل ثـــالثـــيـــة فــــي نــصــف 
أوروبــا، بعد اإليطالي  أبطال  نهائي دوري 
إيفيتسا  والكرواتي  بييرو،  دل  أليساندرو 
أوليتش، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
بحسب  رونــالــدو،  كريستيانو  والبرتغالي 

شبكة »أوبتا« لإحصاءات.
نـــادي ليفربول  عــلــى صعيد مــتــصــل، حــقــق 
اإلنــكــلــيــزي »ريــمــونــتــادا« تــاريــخــيــة، بعدما 
أكرم وفادة ضيفه برشلونة بأربعة أهداف 
مــقــابــل ال شــــيء فـــي املــــبــــاراة الـــتـــي جمعت 
ــعـــب »آنــــفــــيــــلــــد«، ضــمــن  ــلـ ــلــــى مـ بـــيـــنـــهـــمـــا عــ
منافسات إيــاب نصف نهائي دوري أبطال 
البلجيكي  النجمني  أهــدف  بفضل  أوروبــــا، 
جيورجينهو  والهولندي  أوريــغــي،  ديــفــوك 
فــايــنــالــدوم، لــيــتــأهــل أبــنــاء املــــدرب األملــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب لــنــهــائــي املــســابــقــة الــقــاريــة 

للمرة الثانية على التوالي. 
ووضـــعـــت الــهــزيــمــة الــقــاســيــة الــتــي تــعــرض 
لها برشلونة على يد رفــاق النجم املصري 
املواجهة محمد صالح  الغائب عن  العربي 
حـــّدًا ملــشــوار الــبــالوغــرانــا فــي بطولة دوري 
ــال أوروبــــــــــــا، لــتــنــتــهــي مـــعـــهـــا هــيــمــنــة  ــ ــطـ ــ أبـ
في  القارية  املسابقة  على  اإلسبانية  الــكــرة 

السنوات الخمس املاضية. 
ــا في  ــ وكــــان نــــادي ريــــال مــدريــد ســيــد أوروبـ
الـــســـنـــوات الــخــمــس املـــاضـــيـــة، بــعــدمــا حقق 
ــرات، منها  ــ ــع مــ ــ لــقــب املــســابــقــة الـــقـــاريـــة أربـ
لنادي  كــأس وحــيــدة  ثــالث متتالية، مقابل 
برشلونة، الذي توج بها للمرة األخيرة في 

موسم 2015/2014. 
ــر مـــرة حــقــق فــيــهــا فريق  ويــعــود تــاريــخ آخـ
غير إسباني لقب دوري أبطال أوروبــا إلى 
بــايــرن  تــــوج  عــنــدمــا   ،2013/2012 مـــوســـم 
ميونخ األملاني بالكأس الغالية عقب فوزه 
عــلــى بــروســيــا دورتـــمـــونـــد بــهــدفــني لــواحــد 
في النهائي الذي جمع بينهما على ملعب 

»ويمبلي« في العاصمة البريطانية لندن. 
ومــنــذ تــتــويــج بـــايـــرن مــيــونــخ بــلــقــب دوري 
اإلسبانية  األنــديــة  أوروبــــا، هيمنت  أبــطــال 
عــلــى املــســابــقــة الــقــاريــة، عــنــدمــا نــجــح ريــال 
مدريد في الفوز على جاره اللدود أتلتيكو 
مـــدريـــد بــأربــعــة أهـــــداف لـــواحـــد فـــي نهائي 
مايو/ الـــ24  في  البرتغالية  لشبونة  مدينة 
أيـــار 2014، ثــم خــطــف بــرشــلــونــة الــلــقــب في 
ــالـــي عـــلـــى حـــســـاب يــوفــنــتــوس  ــتـ ــم الـ املــــوســ

أضاع زياش العديد 
من الفرص أمام شباك 

توتنهام

شيفرين: لم نتخذ أي قرار بعد بشأن نظام 
البطوالت األوروبية 

تـــحـــّدث ألــكــســنــدر شــيــفــريــن، رئـــيـــس االتـــحـــاد 
التغييرات  الــقــدم )يــويــفــا(، عــن  األوروبـــي لكرة 
الــنــســبــيــة فـــي الــنــقــاش بــشــأن نــظــام الــبــطــوالت 
لم  إنه  اعتبارًا من عام 2024، قائال  األوروبــيــة 
ما  كــل  رغــم  اآلن،  بعد حتى  قـــرار«  »أي  يتخذ 

تردد في وسائل اإلعالم.
الذي  جــاء ذلــك في بيان رسمي بعد االجتماع 
وممثلي  »يويفا«  فــي  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
الدوريات األوروبية في مدينة نيون السويسرية، 
ــــحــــوار« مـــع األطــــراف  وتـــقـــرر فــيــه »مـــواصـــلـــة ال
أنظمة  املختلفة بشأن  املقترحات  املهتمة حول 
وأضــاف شيفرين:  األوروبــيــة.  البطوالت  إقامة 
»حني تغّير نظام دوري األبطال للمرة األخيرة 
بسبب  النتقادات،  »يويفا«  تعّرض   ،2016 في 
عدم إجراء محادثات مع األطراف املهتمة. حني توليت الرئاسة بعدها بقليل، أصررت 
أنه  اليوم دليل على ذلك«. وتابع  التغييرات املستقبلية، واجتماع  التشاور حول  على 
»من املهم التذكير بأنه رغم كل ما يقال في وسائل اإلعــالم، لم نتخذ بعد أي قرار. 

هناك أفكار فقط وخيارات في الوقت الحالي«.

نهائيات  في  رونالدو  عــودة  يؤكد  سانتوس  فرناندو 
دوري األمم

أكد فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، 
»بكل  سيكون  رونــالــدو  كريستيانو  النجم  أن 
نهائيات  إلى  املستدعاة  القائمة  ضمن  تأكيد« 
دوري األمــم األوروبــيــة، وذلــك بعد غيابه خالل 
ــوار لـــه مع  ــ مــرحــلــة دور املـــجـــمـــوعـــات. وفــــي حـ
سانتوس  قــال  البرتغالية،   )Sport TV( قــنــاة 
ــالـــدو  ــبـــاب غـــيـــاب رونـ ــح مـــن قــبــل أسـ ــ ــه أوضـ إنــ
ــفــتــرة املـــاضـــيـــة، معتبر  عـــن املــنــتــخــب خــــالل ال
وأكــد سانتوس،  تمامًا.   

ً
قـــرارًا مقبوال كــان  أنــه 

فــي تــصــريــحــاتــه »أدركـــنـــا أن هـــذا هــو الــطــريــق 
األفــضــل، أال يــكــون مــتــواجــدا معنا خـــالل تلك 
الفترة«، مؤكدا في الوقت ذاته أن نجم يوفنتوس 
اإليطالي لديه شغف دائم تجاه بالده، وأنه دائمًا 
أوقــات غيابه.  للفريق، حتى في  ما كان داعمًا 
التزام كريستيانو تجاه منتخب بالده.  التشكيك في  أنه ال يمكن ألحد  إلى  وأشــار 

وقال في هذا الصدد »يكفي دعمه املتواصل لجميع زمالئه في املنتخب«.

افتتاح المرحلة األولى من بيع تذاكر طوكيو 2020 في 
اليابان حصرًا

من  األولـــى  املــرحــلــة   2020 األوملــبــيــة طوكيو  األلــعــاب  لـــدورة  املنظمة  اللجنة  افتتحت 
املواطنني  وتستهدف حصريًا  القرعة  طريق  عن  ستتم  والتي  األوملبياد،  تذاكر  بيع 
اليابانيني واملقيمني في البالد. وتم افتتاح املرحلة األولى من طرح التذاكر عن طريق 
ticket.( الــقــرعــة، عــبــر التسجيل عــلــى املــوقــع اإللــكــتــرونــي الــســمــاح بــاالشــتــراك فــي 

الطلبات  استالم  ترتيب  يؤثر  ولــن  الــجــاري.  مــايــو/أيــار   28 org.tokyo2020( حتى 
على فرص الفوز في السحب، لذلك حث املنظمون املشاركني على التركيز في مواعيد 
في  وللمشاركة  قــرار.  اتخاذ  قبل  في حضورها  يرغبون  التي  الرياضية  الفعاليات 
على   )ID( مستخدم  اســم  على  مسبقًا  الحصول  املهتمني  على  يتعني  قــرعــة،  هــذه 
ثالثة  قرابة  األربــعــاء  يــوم  طلبه حتى  ما  وهــو   ،»2020 »طوكيو  لـ الرسمية  الصفحة 
ماليني شخص، وفقا ملا نقلته وسائل إعالم محلية مثل )NHK( و)Asahi(. وسيتم 
نشر نتائج السحب في 20 يونيو/حزيران املقبل، وسيكون للفائزين الحق في شراء 
 عن عام من 

ً
التذاكر، والتي يتعني دفع ثمنها قبل 2 يوليو/تموز، أي قبل ما يزيد قليال

أغسطس/آب 2020. وتصل  يوليو/تموز و9   24 التي ستقام بني  األوملبياد،  انطالق 
أو 23 دوالرا( ملسابقات مثل  يــورو  إلى نحو 2500 ين )حوالي 20  التذاكر  أسعار 
ألعاب  أو 1200 دوالر( ملشاهدة  يــورو  ألف ين )1000  إلى 130  القدم، وتصل  كرة 
القوى، و300 ألف ين )2400 يورو أو 2700 دوالر( لحضور حفل االفتتاح، الذي ُيعد 
الفعالية األغلى في األوملبياد. وباملثل، سيتمكن املهتمون من جميع أنحاء العالم من 
شراء التذاكر على موقع اللجنة املنظمة بدًء من ربيع عام 2020، حيث سيكون متاحا 
أيضا شراء التذاكر من مكاتب البيع الرسمية التي ستتواجد في طوكيو. وبالنسبة 
لدورة األلعاب الباراملبية، التي ستقام بني 25 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول 2020، 

سيتم طرح التذاكر الخاصة بها الصيف املقبل.

اإلصابة الخطيرة التي تعرض لها في فخذه، جعل األطباء 
الــتــي ال تــصــدق، بــعــدمــا بــقــي تسعة  »املــعــجــزة«  يصفونه بـــ
أشهر كاملة على كرسي متحرك، وتعلم كيفية املشي ببطء 
كاألطفال. وقال فيرالند ميندي مدافع أوملبيك ليون عن تلك 
الفترة العصيبة في بداية مسيرته الكروية، بعد عودته إلى 
أكاديمية باريس سان جيرمان مرة أخــرى: »لقد كان علي 
أن أبدأ من نقطة الصفر، أتعلم التمرير، واللعب مرة أخرى«.

بــاريــس ســان جيرمان،  نـــادي  انــتــهــاء عقد ميندي مــع  بعد 
رحل إلى نادي مانتويس الذي يخوض غمار الدرجة الرابعة، 
لكنه غادر إلى فريق لو هافر في عام 2013، ليواصل اللعب 
بالتحسن وصقل موهبته  الــهــواة، حتى يستمر  في دوري 
الكروية الكبيرة التي يتمتع بها، ليأتي حصاد الجهد الطويل، 
بعدما وقع أول عقد احترافي مع أوملبيك ليون الفرنسي عام 
2017. وأثبت املدافع الفرنسي الشاب نفسه مع نادي أوملبيك 

الجهاز  أنــظــار  ليلفت  والــقــاريــة،  املحلية  الــبــطــوالت  فــي  ليون 
الذي  ديشامب،  ديديه  املــدرب  رأسهم  وعلى  للديوك،  الفني 
وجه له الدعوة الرسمية، لتمثيل منتخب بالده للمرة األولى 
اإلعــالم حينها:  لوسائل  يقول  ميندي  ما جعل  في حياته، 
»عندما استيقظت من نومي وجدت في هاتفي املحمول أربع 
أو خمس مكاملات لم يتم الرد عليها من قبل إدارة فريقي«، 
الــتــدريــب«، لكن لــم يكن  فكرت »مــا الــذي فعلته؟ هــل فاتني 
التشكيلة  في  ديشامب  ديديه  اختاره  وبعدما  كذلك.  األمــر 
األساسية ملنتخب فرنسا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املـــاضـــي، حــتــى يــخــوض مــواجــهــتــني دولــيــتــني ضـــد هــولــنــدا 
واألوروغــــــواي، واصـــل الظهير األيــســر تألقه مــع نــاديــه في 
البطوالت املحلية والقارية، مما جعل عددًا من إدارات األندية 
األوروبية الكبيرة تطالب بالتعاقد معه في سوق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة، وعلى رأسها نادي ريال مدريد.

قتيبة خطيب

»املعجزة«، بعدما عاد إلى عالم  لقبته الجماهير الفرنسية بـ
كرة القدم من اإلصابة التي تعرض لها في فخذه، عندما كان 
املستديرة،  الساحرة  باالبتعاد عن  الجميع  لينصحه   ،

ً
طفال

لكن  باملستحيلة،  املباريات  في  مشاركته  األطــبــاء  ويصف 
في  ميندي  فيرالند  ولــد  ذلـــك.  أثــبــت عكس  ميندي  فيرالند 
مسيرته  ليبدأ   ،1995 عام  يوليو/تموز  من  بالثامن  فرنسا 
بــاريــس سان  أكاديمية  مــع  الــقــدم  كــرة  فــي عالم  االحترافية 
جــيــرمــان فــي عــمــر الــتــســع ســنــوات، لكنه تــعــرض لإلصابة 
في سن 15 عامًا، مما جعله قريبًا من ترك عالم كرة القدم 
يعالجونه على  الــذيــن  األطــبــاء  أجــمــع  بعدما  نــهــائــي،  بشكل 

صعوبة قدرته على املشي والوقوف على قدميه.
لكن فيرالند ميندي ال يؤمن باملعجزات، إال أن شفاءه من 

فيرالند ميندي

على هامش الحدث

لفت فيرالند 
ميندي أنظار كبار 
األندية األوروبية، 
وفي مقدمتها 

ريال مدريد 
اإلسباني، بسبب 

تألقه الكبير مع 
أولمبيك ليون

سجل البرازيلي لوكاس 
مورا ثالثية تاريخية في 
شباك أياكس أمستردام 
)Getty/دان موالن(

حامل لقب الدوري اإلسبان

أنهى نادي ليفربول اإلنكليزي هيمنة األندية اإلسبانية على بطولة دوري 
بعدما  الماضية،  الخمس  السنوات  خالل  القدم،  لكرة  ــا  أوروب أبطال 
برشلونة،  ضيفه  حساب  على  مذهلة  »ريمونتادا«  تحقيق  استطاع 
بتغلبه بأربعة أهداف نظيفة على ملعب »آنفيلد« في المباراة القوية 
المسابقة  نهائي  نصف  إياب  منافسات  ضمن  بينهما،  جمعت  التي 
القارية. وسيواجه نادي ليفربول منافسه توتنهام بنهائي دوري أبطال 

أوروبا للموسم الحالي في العاصمة مدريد.

ليفربول يُنهي سيطرة األندية اإلسبانية

وجه رياضي

املباراة  في  لواحد  أهــداف  بثالثة  اإليطالي 
التي جمعت بينهما في العاصمة األملانية 
ــــال مـــدريـــد بــعــدهــا على  بـــرلـــني. وهــيــمــن ريـ
الفرنسي  املـــدرب  بقيادة  الــقــاريــة،  املسابقة 
الذهبية،  الحقبة  الدين زيــدان صاحب  زين 
ُمــجــددًا إلــى التفوق على جــاره  بعدما عــاد 
ــلــــدود أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد بـــركـــالت الـــجـــزاء  الــ
مدينة  في  بينهما  الــذي جمع  النهائي  في 

ميالنو اإليطالية. 
ــد عــلــى لــقــب الــبــطــولــة  ــال مـــدريـ ــ ــافـــظ ريـ وحـ
ــم الـــتـــالـــي، بـــعـــد أن تــغــلــب عــلــى  فــــي املــــوســ
مقابل  أهــداف  بأربعة  اإليطالي  يوفنتوس 
الويلزية،  كــارديــف  فــي مدينة  هــدف وحيد 
التتويج  إلــى  امليرينغي  أخــرى  مــرة  ليعود 
املاضي  باملوسم  ــا  أوروبـ دوري  بطولة  فــي 
لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، نتيجة فــوزه 
ــداف  عــلــى لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي بــثــالثــة أهــ

لواحد في العاصمة األوكرانية كييف. 
لــكــن املـــفـــاجـــآت فـــي مــســابــقــة دوري أبــطــال 
لــم تقتصر على األنــديــة اإلسبانية  ــا  أوروبـ
فحسب، بل وصلت إلى النجمني البرتغالي 
ــالـــدو مــهــاجــم نــــادي ريــال  كــريــســتــيــانــو رونـ
ــالـــي،  ــنـــتـــوس اإليـــطـ ــابـــق ويـــوفـ ــد الـــسـ مــــدريــ
ــيــــســــي قـــائـــد  ــل مــ ــيــ ــونــ ــيــ ــي لــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ
بــرشــلــونــة. وبــعــد خــــروج يــوفــنــتــوس أمـــام 
أياكس أمستردام الهولندي في ربع نهائي 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا، وإقـــصـــاء بــرشــلــونــة 
ــاب نـــصـــف نــهــائــي  ــإيــ ــد لـــيـــفـــربـــول بــ عـــلـــى يــ
األرجنتيني  النجم  ُحــرم  الــقــاريــة،  املسابقة 
ــن الــــوجــــود فــي  لــيــونــيــل قـــائـــد الــــبــــارســــا مــ
ــرت 

ّ
ــالـــي، بــعــدمــا تــبــخ نــهــائــي املـــوســـم الـــحـ

ــــالم مــنــافــســه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو  أحــ
ــالــــدو بـــالـــوصـــول إلــــى الــنــهــائــي أيــضــًا.  رونــ
وستكون املباراة النهائية في بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا بــاملــوســم الــحــالــي مـــن دون 
وجود النجمني الكبيرين ألول مرة منذ عام 
سيطر  حقبة  خــالل  تاريخي  بحدث   ،2013
ونجم  األرجنتينية،  الكرة  أسطورة  عليها، 
امللكي السابق املتوج بآخر ثالث نسخ من 

»التشامبيونزليغ«، كريستيانو رونالدو. 
وســـيـــكـــون مــعــقــل نــــــادي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اإلســبــانــي مــلــعــب »وانـــــدا مــتــروبــولــيــتــانــو« 
أبـــطـــال أوروبـــــــا في  نــهــائــي دوري  مـــســـرح 
بني  سيجمع  الــذي  املقبل،  يونيو/حزيران 
عد 

ُ
وت توتنهام.  ومنافسه  ليفربول  ناديي 

تقام  الــتــي  الثانية  املـــرة  املرتقبة،  املــواجــهــة 
فيها املباراة النهائية لبطولة دوري أبطال 
ــا بـــني فــريــقــني إنــكــلــيــزيــني، بــعــد عــام  ــ أوروبــ
2008، عندما توج مانشستر يونايتد على 
حــســاب تــشــلــســي بـــركـــالت الــتــرجــيــح بلقب 

املسابقة القارية.
)العربي الجديد(

الالعب في االستمرار مع ريال  الويلزي غاريث بيل رغبة  بارنيت، وكيل  أكد جوناثان 
الدين زيــدان يعارض  الفرنسي زيــن  الفريق،  بــأن مــدرب  مدريد اإلسباني رغــم اعترافه 
البقاء،  لقناة )سكاي سبورتس(: »إنه يرغب في  املسألة. وقال بارنيت في تصريحات 
لكن لست متأكدا من أن للسيد زيدان رغبة مماثلة«. على أي حال، بيل يرغب اآلن في 
البقاء«، وذكر الوكيل أن عقد الالعب ال يزال ساريا وقال: »عقده مستمر حتى 2022، 
ولقد كان وما زال في رأيي أحد أفضل ثالثة أو أربعة العبني في العالم«، وأعرب بارنيت 

عن احترامه لقرار زيدان وقال: »هذه اللعبة ترتبط باآلراء«.
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